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Вітаємо ювіляра 

ЮВІЛЕЙ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО 

(професору Едуарду Андрійовичу Афоніну – 70!)
1
 

 

        Відомому в Україні та за кордо-

ном вченому, професору, доктору 

соціологічних наук, професору ка-

федри публічної політики та політич-

ної аналітики Національної академії 

державного управління при Президен-

тові України, Заслуженому діячу науки 

і техніки України Едуарду Андрійови-

чу Афоніну 29 листопада виповнилося 

70 років! 

Свою мрію зайнятись наукою 

ювіляр здійснив лише у 1986 р. Саме 

цього року Едуард Андрійович стає 

аспірантом кафедри психології і педа-

гогіки Вищої школи Комітету державної безпеки СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського  

(м. Москва). У 1990 р. він захищає дисертацію за спеціальністю 20.03.08 “Підготовка 

кадрів органів і військ держбезпеки” на тему “Формування загально дидактичних 

умінь у керівників контррозвідувальних підрозділів органів КДБ СРСР”. 

У 1991 р. Е.А. Афонін стає науковим співробітником, а у 1992 р. – вченим секре-

тарем Інституту соціології Національної академії наук України. У 1994 р. у світ вихо-

дить індивідуальна монографія Е.А. Афоніна “Становлення Збройних сил України: 

соціальні та соціально-психологічні проблеми”, яка визначила подальшу спрямо-

ваність військово-соціальних досліджень і лідерство України в цьому напрямі 

соціальної науки на пострадянському просторі та стала першим комплексним до-

слідженням інституту армії на постсоціалістичному просторі. Не випадково до моно-

графії було виявлено інтерес з боку державних, наукових та освітніх установ Великої 

Британії, Німеччини, Канади, Китаю, США. 

У 1994 р. Едуард Андрійович займає посаду помічника Голови Верховної Ради 

України. У 1996 р. він ініціює створення Відділу інформаційно-бібліотечного забезпе-

чення Апарату Верховної Ради України, який очолює до 2003 р. 

Одним з факторів наукової зрілості вченого стає його інформаційна культура, по-

вага до книги як джерельної бази дослідження та відношення до бібліографії як моделі 

конкретної теми, проблеми, ситуації. Втілюючи ці риси свого характеру Е.А. Афонін 

став укладачем і науковим редактором ряду бібліографічних посібників: “Політика і 
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політики України в дзеркалі періодичних видань” (1997–2001), “Парламент України: 

Вибори’98”, “Актуальні проблеми законотворчої діяльності” (1998), “Україна і світ: 

проблеми міжнародної співпраці та колективної безпеки” (1999), “Президент України” 

(1999), “Державна політика, державне управління” (2005). 

Великого значення для інтелектуальних творчих досягнень і організаційно-

фахової активності Е.А. Афоніна набула його робота кореспондентом Європейського 

центру парламентських досліджень та документації (ECPRD), в якому він з 1997 р. 

представляв український Парламент.  

Європейські джерела стимулювали й такий життєво важливий для науковця до-

слідницький напрям, як соціальна глобалістика, який ще при зародженні щільно пере-

тинався з циклічною науковою парадигмою. Закономірно, що утворення у 1998 р. 

ініціативної робочої групи з проблем соціальної глобалістики асоціювалася її учасни-

ками не інакше, як вітчизняна наукова школа соціальної циклістики. Традиції світової 

школи циклістики проглядались і в міждисциплінарному авторському проекті, який 

вилився у колективну монографію Е.А. Афоніна, О.М. Бандурки, А.Ю. Мартинова 

“Суспільний розвиток від Різдва Христового” (2000). 

Е.А. Афонін створює спеціальну книжкову серію “Відкрита дослідницька концеп-

ція”. У рамках цієї серії вийшов цілий ряд монографічних видань, які гідно презенту-

ють наукові досягнення новозапочаткованої у 1999 р. наукової школи “Соціальна гло-

балістика”. 

Дедалі активніше розгорталися авторські науково-дослідницькі ініціативи й розроб-

ки послідовників наукової школи соціальної циклістики, поставала необхідність кри-

тичного переосмислення отриманих результатів. У рамках такого критичного аналізу 

очевидною стала необхідність уточнення назви вітчизняної наукової школи, наблизив-

ши її до природи, що лежить в основі взятого на озброєння цієї школи наукового мето-

ду. Таке уточнення було здійснене, а його результати анонсовано 28 листопада 2008 р. 

під час прес-конференції, присвяченої 60-річчю науковця. Віднині в Україні народилася 

нова наукова школа – Українська школа архетипіки (УША). Сьогодні УША – відкрите 

за своїми ідеями і складом учасників науково-громадське об’єднання представників 

різних галузей науки, які з позицій архетипів колективного несвідомого розглядають 

актуальні проблеми теорії та історії публічного управління, становлення та розвитку 

механізмів публічного управління і служби в органах державної влади та місцевого  

самоврядування. Ініційований у 2010 р. як основна організаційна форма об’єднання нау-

ковців щорічний теоретико-методологічний семінар (ТМС) за міжнародною участю 

“Архетипіка і публічне управління” дозволив об’єднати зусилля близько 200 дос-

лідників з 15 країн світу, а започаткований 2013 р. у рамках ТМС щорічний міжнарод-

ний конкурс молодих учених склав соціальну гарантію сталого розвитку вітчизняної 

наукової школи архетипіки публічного управління. 

У 2001 р. Е.А. Афонін обирається академіком Української технологічної академії, 

а 2008 р. – академіком-секретарем відділення соціально-гуманітарних технологій 

Української технологічної академії. 

З 2003 р., по завершенні академічної й парламентської кар’єри, розпочинається 

новий етап науково-педагогічної діяльності професора Е.А. Афоніна, пов’язаний з 
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кафедрою державної політики та управління політичними процесами, а з 2015 р. – з 

кафедрою публічної політики та політичної аналітики Національної академії держав-

ного управління при Президентові України, що став логічним продовженням його 

яскравої, але нетривалої (1990–1991) роботи в Національній академії Служби безпеки 

України. 

Професор Е.А. Афонін є членом редколегій таких наукових видань: Czasopismo 

“Nowoczesna, edukacja, filozofia” (Lodz, Polska), “Вісник Національної юридичної ака-

демії України (з філософії, соціології, політології)”, “Епідемія ВІЛ/СНІД в Україні”, 

“Ойкумена. Альманах сравнительных исследований политических институтов,  

социально-экономических систем и цивилизаций”, “Публічне урядування”, “Стратегія 

розвитку України (економіка, соціологія, право)”, “Суспільна політика та стратегічний 

менеджмент”, “Український соціум”. 

Наукова, організаційна та практична діяльність Е.А. Афоніна відзначена рядом 

нагород і почесним званням “Заслужений діяч науки і техніки України” (2012).  

Відкритість науковця до співпраці, щире бажання поділитися своїми знаннями, 

думками, концепціями, з повагою вислухати опонента – усе це робить Е.А. Афоніна 

бажаним співрозмовником як у наукових колах України, так і зарубіжжя. Створюючи 

розгалужену систему наукових комунікацій Едуард Андрійович став учасником ряду 

міжнародних наукових форумів, конференцій, круглих столів, наукових і науково-

практичних семінарів. 

Успішна науково-педагогічна діяльність Е.А. Афоніна зумовлена тим, що у своїх 

учнях як в аудиторії, так і поза її межами, він бачить колег, цікавиться їхньою думкою, 

з повагою ставиться до їх позицій в науці. Саме тому після кожної його лекції навколо 

нього – учні із запитаннями, бажанням висловити професору своє бачення обгово-

рюваної проблеми, подискутувати з відомою людиною. Цьому сприяє те, що він кон-

цептуально будує свої лекції, провокуючи слухачів на дискусію, що притаманно лише 

справжнім науковцям і викладачам. 

Надзвичайне значення мають людські якості Е.А. Афоніна. Він завжди доброзич-

ливий, толерантний, уважний до колег і учнів, приязний, завжди готовий допомогти в 

скрутну хвилину і щиро порадіти успіхам колег і учнів. Порядність, моральність, 

принциповість – характерні риси Е.А. Афоніна, які він сповідує та втілює в життя. 

Щиро дякуємо Вам за підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, спри-

яння молоді. Особливо вдячні за співпрацю, сповнену натхнення, у моніторингах гро-

мадської думки, зокрема Вашій методиці “кольорових переваг”.  

Ми сердечно вітаємо ювіляра. Бажаємо Вам, Едуарде Андрійовичу, міцного здо-

ров’я, невичерпної енергії, натхнення та здійснення планів, підтримки Ваших рідних, 

друзів і колег, позитивних емоцій, приємних моментів і сонячних днів. Нехай у Вашо-

му домі завжди панують мир, любов, тепло, радість, благополуччя і добро.  

 

З повагою, 
редколегія та редакція журналу “Український соціум” 


